
 

 

 

 

 
 
 

 

INFORME SOBRE LA PERFILACIÓ LINGÜÍSTICA DELS LLOCS DE TREBALL 

D’AUXILIARS ADMINISTRATIUS/ADMINISTRATIUS DEL PAS DE LA 

UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ 

Servei de Llengües i Terminologia 

 

 

A instància del Vicerectorat d’Infraestructura i Serveis, el Servei de Llengües i Terminologia 

elabora el següent 

 

 

INFORME 

 

 

EXPOSICIÓ DE FETS 

La Universitat Jaume I (d’acord amb el Decret 5/1997, de 28 de gener, del Govern valencià, 

pel qual s’aproven els Estatuts de la Universitat Jaume I) és una institució de dret i interès 

públic, amb personalitat jurídica i patrimoni propi, al servei de la societat en l'àmbit de 

l'estudi, la docència i la investigació, i d'acord amb l'apartat 10 de l'article 27 de la Constitució 

gaudeix d'autonomia en els termes establerts en la legislació vigent. 

La llengua oficial de la Universitat Jaume I és la llengua pròpia, tot respectant els drets 

lingüístics que es deriven de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana (article 7 dels 

Estatuts de la Universitat Jaume I). 

El personal d’administració i serveis de la Universitat Jaume I, està format pel personal 

funcionari de la Universitat, pel personal funcionari procedent d’altres administracions, pel 

personal eventual i pel personal laboral, i s’ha de regir, segons corresponga, per la legislació 



del funcionariat, per la legislació laboral, pels convenis col·lectius i pels Estatuts i les seues 

normes de desenvolupament (article 116.1 els Estatuts). 

 

Les funcions que té atribuïdes el personal d’administració i serveis pels Estatuts són funcions 

de gestió, suport, assistència i assessorament per a la prestació dels serveis universitaris que 

contribueixen a la consecució dels fins propis de la Universitat, d’acord amb els principis i 

valors establerts en els mateixos Estatuts (article 116.2). 

 

La plantilla del personal d’administració i serveis, d’acord amb l’article 116.3 dels Estatuts de 

la Universitat Jaume I, ha d’identificar i classificar els llocs de treball amb indicació de les 

unitats administratives en què aquests s’integren, la seua denominació, el grau de 

responsabilitat i dedicació i les condicions generals per a l’exercici de les seues funcions. 

 

Concretament, entre aquestes condicions generals es troben les necessitats comunicatives i 

lingüístiques que té el col·lectiu d’auxiliars administratius/administratius per poder exercir les 

seues funcions eficaçment. 

 

1. Atendre el públic (telefònicament, personalment, etc.), tan intern com extern. Cal 

tindre en compte que, dins de l’àmbit universitari, el públic que atén el personal 

d’administració i serveis és tant l’estudiantat de la Universitat, com el professorat a qui 

presta suport i assistència, i els companys del mateix col·lectiu d’altres serveis als 

quals ha d’oferir un servei de qualitat, a més a més ha d’atendre la societat que envolta 

la Universitat, d’acord amb les finalitats que preveuen els Estatuts.  

 

En aquest sentit, l’alt nivell de coneixements de valencià dels estudiants de la Universitat 

(Quadre I) i que tenen el dret que els assisteix a fer servir aquesta llengua en les seues 

relacions amb el personal auxiliar/administratiu de la Universitat, exigeix als funcionaris 

públics, per tal d’aconseguir una convivència el més eficaç possible, l’assoliment d’uns 

coneixements gramaticals i pragmàtics més enllà dels registres col·loquials. 

 

 

 

 

 



 

Quadre I. Coneixements de valencià UJI. Curs 2002/2003 
 

 Nombre d'estudiants  Percentatges  
 Parleu  Llegiu Escriviu Enteneu Parleu Llegiu  Escriviu  Enteneu 
Correctament  6.059 8.735 4.918 10.783 44,71 64,45 36,29 79,56
Bastant bé  4.990 3.562 5.837 1908 36,82 26,28 43,07 14,08
Amb dificultat  1.580 595 1819 369 11,66 4,39 13,42 2,72
No gens  592 352 650 202 4,37 2,6 4,8 1,49
No contesta  149 126 146 108 1,08 0,93 1,07 0,8
No gravat 183 183 183 183 1,35 1,35 1,35 1,35
Totals 13553 13553 13553 13553   

 
 

Coneixements del valencià dels estudiants universitaris de Castelló. Curs 2002/2003 

 Parla Escriu Llig Entén 
 Amb 

dificult
at/ 
No 
gens 

Correcta

t/ 

Bastant 
bé 

Amb 
dificult
at/ 
No 
gens 

Correcta

t/ 

Bastant 
bé 

Amb 
dificult
at/ 
No 
gens 

Correcta

t/ 

Bastant 
bé 

Amb 
dificult
at/ 
No 
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Correcta

t/ 
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bé 

UJI 16’03 81’53 18.22 79`36 6’99 90’73 4’21 93’64 
 
 
Per tant, com es pot deduir, el nivell de competència lingüística que hi declaren els universitaris és 

molt alt: l’entenen el 93,67%, el saben escriure, el 79,367%, el saben parlar el 81,53% i el lligen el 

90,73%. Sense dubte, tot això és fruit de tot un procés d’escolarització, atès que, ja siga en els 

programes d’ensenyament en valencià o en els programes d’immersió lingüística, el valencià a la 

Comunitat Valenciana és una assignatura obligatòria.  

 

2. Tindre els coneixements de llengua escrita (ortografia, morfologia i sintaxi) necessaris 

per redactar textos administratius i institucionals que oferisquen una imatge interna i 

externa homogènia i amb una bona qualitat lingüística, com correspon a una 

universitat. Així, en el Quadre II s’analitza el grau tan elevat d’ús del valencià que es 

fa a la nostra Universitat, segons les dades facilitades pel Registre General de la 

Universitat.  

 

 

 



Quadre II 

Llengua d’ús dels documents que han passat pel Registre General l’any 2002 

  2002     
   Entrades %Entrades Eixides % Eixides

Alemany   A 1 
 

0’003%   

Castellà   C 19.686 
 

67’90% 3.093 20’43% 

Francès   F 2 
 

0’006%   

Anglès   I 6 
 

0’006% 9 0’05% 

Valencià   V 9.267 
 

31’99% 12.031 79’50% 

       
TOTAL    28.962  15.133  
 
 
Com es pot observar (segons les dades facilitades pel Registre General de la Universitat) la 
comunicació escrita oficial que genera la Universitat, és, en un percentatge molt alt, en 
valencià, ja que representa quasi el 80% de la seua producció, mentre que el 20% restant és 
en castellà. Caldria veure on va adreçada la resta dels diversos escrits, ja que una part pot anar 
a altres zones de l’estat on és obligatori el castellà; això faria que l’ús del valencià encara 
adquirira més importància en el conjunt. Resulta insignificant la producció en anglès i nul·la 
en altres llengües. 

 

3. Conèixer i usar els documents normalitzats que es generen a la Universitat i a la seua àrea 

d’actuació específica (llenguatge administratiu). Cal dir en aquest punt que el 85% del 

personal d’administració i serveis té un domini oral del valencià, i el 78% de l’escrit (estudi de 

l’any 1998 per a l’elaboració del Pla de política lingüística). 

 

4. Conèixer la terminologia i la fraseologia administrativa, acadèmica, comptable, etc., pròpia 

de la Universitat i de la seua àrea d’actuació específica (llenguatge d’especialitat). Ací cal 

assenyalar que el 75% del professorat declara que parla correctament o bastant bé el valencià, i 

el 78% també que l’escriu. 

 

5. Disposar de les pautes i els criteris lingüístics, estilístics i formals que defineixen l’estil 

comunicatiu de la Universitat Jaume I, entès com a element d’imatge corporativa definit en el 

Manual d’estil corporatiu MAGIC de l’UJI. 



 

Aquestes necessitats que generen els llocs de treball auxiliars administratius /administratius es 

concreten en el domini de les següents habilitats lingüístiques: 

a. Entendre textos orals en els diferents registres, en funció de la situació d’ús o 

context situacional: exposicions de debats, conferències, discursos polítics, 

llenguatge científic, llenguatge administratiu, articles d’opinió. 

b. Entendre textos escrits a un nivell més formal dels diferents registres de la 

llengua: llenguatge científic, administratiu, etc. 

c. Escriure textos en la varietat estàndard del valencià. 

d. Redactar textos de forma coherent, cohesionada, adequats i correctes 

gramaticalment, i adequar els textos en forma, contingut i registre. 

 

Aquestes habilitats lingüístiques corresponen al nivell mitjà de coneixements de valencià, 

d’acord amb l’Ordre de 16 d’agost de 1994, de la Conselleria d’Educació i Ciència, per la qual 

s’estableixen els certificats oficials administratius de coneixements de valencià que expedeix 

la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià i s’homologuen i revaliden altres títols i 

certificats. 

 

Així doncs, la plantilla d’auxiliars/administratius de la Universitat Jaume I ha d’incorporar 

unes condicions o requisits lingüístics que permeten a la Universitat garantir que tot el seu 

personal puga realitzar les seues funcions en qualsevol de les dues llengües oficials de la 

Universitat i de la Comunitat Valenciana, especialment tenint en compte l’elevat grau de 

coneixement i ús del valencià, llengua pròpia de la Universitat, que mostren els diferents 

col·lectius de la comunitat universitària anteriorment assenyalat. 

 

Davant d’aquesta situació sociolingüística, i per desplegar els manaments estatutaris, el 

Claustre i la Junta de Govern de la Universitat Jaume I, en ús de les competències que els 

atribueix el Decret 5/1997, va aprovar el Pla de política lingüística de la Universitat Jaume I 

(sessió núm. 8 del Claustre, de 5 de juny de 1998, i sessió núm. 17 de la Junta de Govern, de 

30 de juny de 1998) que preveia, entre d’altres, l’objectiu específic 2 del Programa de 

Normalització Lingüística: «Garantir el coneixement de la llengua pròpia per part del personal 

d’administració i serveis de la Universitat». Per assolir aquest objectiu, es preveien les accions 

següents: «determinar el període màxim per a l’obtenció del nivell exigit per les places en la 



relació de llocs de treball» i «definir i consolidar els processos d’acreditació de coneixements 

de valencià en l’accés, la promoció i la mobilitat del PAS». 

 

La Mesa Negociadora de la Universitat Jaume I, regulada pels articles 90 i 91 del mateix 

Decret 5/1997, va aprovar, el 31 de juliol de 2000, el desenvolupament d’aquest objectiu 

específic 2, concretat en la Normativa d’acreditació de coneixements de valencià en els 

procediments de selecció, provisió de llocs de treball i carrera administrativa del personal 

administració i serveis de la Universitat Jaume I. 

 

En aquest document s’establia el nivell de llengua que es demanava i la manera d’acreditar-lo, 

tant en l’accés com en la promoció interna o els trasllats del personal funcionari de carrera o 

interí i del personal laboral, siga fix, siga contractat temporal o a càrrec de projectes 

d’investigació. També s’hi fixava una moratòria de dos anys per a les persones que no 

pogueren acreditar aquests coneixements de valencià. 

 

La Universitat va publicar en el DOGV de 21 de novembre de 2002 la Relació de llocs de 

treball del PAS, amb la corresponent negociació sindical prèvia i l’acord del Consell de 

Govern Provisional de la Universitat Jaume I de data 4 de novembre de 2002, que preveia que 

aquests llocs de treball es perfilaven amb el requisit de coneixements de grau mitjà de 

coneixements de valencià, d’acord amb el seu lloc de treball, sobretot tenint en compte que ja 

havia passat més de dos anys de l’aprovació de la Normativa d’acreditació de coneixements 

de valencià en els procediments de selecció, provisió de llocs de treball i carrera 

administrativa del personal administració i serveis de la Universitat Jaume I. 

 

La Universitat conscient de l’exigència i la necessitat de la formació ha programat els darrers 

dos anys 2001 i 2002, 4 cursos de valencià de nivell mitjà: d’octubre a desembre de 2001, 

d’octubre a desembre de 2002, i de gener a març de 2003 (dos cursos). Aquests cursos s’han 

programat també dins de l’horari laboral, conscients de dedicar temps de treball a la formació 

d’aquesta finalitat de la Universitat.  

 

A banda d’aquesta formació presencial i en grup de classe, la Universitat té a la disposició de 

les persones que en volen fer ús, un Centre d’Autoprenentatge de Llengües, amb assistència de 

personal especialitzat que orienta i assessora els aprenents que volen anar al seu ritme i en 

horari flexible. 



Però, a més d’aquesta referència als darrers dos anys, es fan cursos en valencià gratuïts i en 

horari laboral del nivell elemental i mitjà des que es va posar en marxa la Universitat, el curs 

1991/92. En aquesta taula, i per no ser exhaustius, n’oferim una referència dels cursos oferts al 

personal d’administració serveis dels nivells elemental i mitjà des del curs acadèmic 1995/96. 

 

 

Cursos de valencià de nivell mitjà i elemental per al PAS, de 1995/96 a 2002/2003 

 
Any Nivell del curs Període de realització 
1995-1996 Elemental Primer trimestre 
 Mitjà Segon trimestre 
1996-1997 Mitjà Del 23 d'abril de fins al 30 de juny  
  Del 5 de maig fins al 30 de juny de 1997 
  Del 16 de gener fins al 30 de març de 1997 
 
1997-1998 

Elemental Del 7 de gener al 27 de març de 1998 

 Mitjà Del 20 d’octubre de 1997 al 5 de febrer de 1998 
 Mitjà De l’1 d’abril al 26 de juny de 1998 
 
1998-1999 

Elemental De l’1 d’octubre al 18 de desembre de 1998 

 Mitjà Del 19 d’abril al 9 de juny de 1999 
 
1999-2000 

Elemental Del 7 de febrer al 5 de juny de 2000 professorat 
obert al PAS 

2000-2001 Mitjà De l’1 de febrer al 30 de maig 2000 professorat 
obert al PAS 

 Mitjà Del 16 d’octubre al 18 de desembre de 2000 
 
2001-2002 

Elemental Del 21 de gener al 13 de maig de 2002 

 Mitjà Del 15 d’octubre al 13 de desembre de 2001 
2002-2003 Mitjà Del 14 d'octubre al 10 de desembre de 2002 
 Mitjà Del 13 de gener al 10 de març de 2003 (dos grups) 
 Mitjà (de reforç, en 

marxa) 
Del 5 de maig al 30 de maig de 2003 (dos grups) 

 
 

 

FONAMENTS DE DRET 

 

1. L’article 3 de la Constitució Espanyola, de 27 de desembre de 1978, disposa en el número 2 

que «les altres llengües espanyoles seran també oficials a les respectives comunitats 

autònomes d’acord amb els seus Estatuts». 

 



2. La Llei orgànica 5/1982, d’1 de juliol, d’Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, 

en l’article 7.1 disposa que «els dos idiomes oficials de la Comunitat Autònoma són el 

valencià i el castellà. Tothom té dret a conèixer-los i a usar-los». A més, el punt 4 d’aquest 

article disposa que «hom atorgarà protecció i respecte especials a la recuperació del valencià», 

i el punt 5, que «la llei establirà els criteris d'aplicació de la llengua en l'Administració i 

l'ensenyament». 

 

3. La Llei 4/1983, de 23 de novembre, d’ús i ensenyament del valencià, té com a finalitat 

última «assolir, mitjançant la promoció del valencià, l’equiparació efectiva amb el castellà i 

garantir l’ús normal i oficial d’ambdós idiomes en condicions d’igualtat» (punt IV del 

preàmbul), amb el «compromís de garantir, d’acord amb l’Estatut d’Autonomia, l’ús normal i 

oficial d’ambdues llengües i d’atorgar la protecció i respecte especial a la recuperació del 

valencià» (punt IV del preàmbul). Per això, entre d’altres, «es disposa que els empleats de les 

empreses de caràcter públic i serveis públics dependents de l’administració directament 

relacionats amb el públic hauran de conèixer suficientment el valencià per tal d’atendre amb 

normalitat el servei» (punt VI del preàmbul). 

 

4. El Decret 5/1997, de 28 de gener, del Govern valencià, pel qual s’aproven els Estatuts de la 

Universitat Jaume I de Castelló disposa com a finalitat de la Universitat Jaume I «potenciar el 

coneixement i l'ús de la llengua pròpia, valencià, atenent a la seua consolidació i plena 

normalització en tota la comunitat universitària» (article 5.j), i considera un deure del personal 

d’administració i serveis «conèixer la llengua pròpia de la Universitat Jaume I» (article 

118.1.h). 

 

5. El Decret 33/1999, de 9 de març, del Govern valencià, pel qual s’aprova el Reglament de 

selecció, provisió de llocs de treball i carrera administrativa del personal comprés en l’àmbit 

d’aplicació de la Llei de funció pública valenciana, dedica l’article 16 a regular els 

coneixements de valencià: 

«1. L’acreditació dels coneixements de valencià pels aspirants i per les aspirants que hagen 

superat les proves selectives, que disposa el número 4 de l’article 9 del vigent text refós de 

la Llei de funció pública valenciana, podrà realitzar-se mitjançant la presentació d’un dels 

documents següents:  

a) Títol de batxillerat o equivalent cursat en la Comunitat Autònoma Valenciana, amb 

superació de les assignatures de valencià.  



b) Títol de l'Escola Oficial d'Idiomes corresponent al tercer curs de coneixements de 

valencià. 

c) Certificat de nivell mitjà de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. 

2. Qui no pugua acreditar aquests coneixements quedaran compromesos a fer- ho en el 

termini de dos anys, o a la realització dels cursos que amb aquesta finalitat organitza 

l'administració autonòmica.  

3. El que estableixen els apartats anteriors no obsta a l'exigència, com a requisit consignat 

en les relacions de llocs de treball, d'iguals o superiors coneixements de valencià per a 

l'ocupació de determinats llocs.» 

 

6. Per a l’accés a la funció pública de persones de nacionalitat no espanyola, la legislació 

aplicable a la llengua espanyola exigeix, d’acord amb les instruccions de l’Institut 

Cervantes, la superació d’un examen de nivel superior per a accedir a places de la funció 

pública que requerisquen, com en aquest cas, el coneixement d’un ús especialitzat de la 

llengua com ara el llenguatge administratiu, i el nivel intermedio per a nivell inferior. 

 

Real decreto 113/2002, de 31 de octubre, por el que se regulan los “diplomas de español 

como lengua extranjera (DELE)” 

 

Artículo 3. Niveles de competencia lingüística acreditados por los distintos diplomas: 

 

2. El diploma de español (nivel intermedio) acredita la competencia lingüística suficiente 

para desenvolverse en las situaciones corrientes de la vida cotidiana, en circunstancias 

normales de comunicación, que no requieren un uso especializado de la lengua. 

 

3. El diploma de español (nivel superior) acredita la competencia lingüística suficiente para 

desenvolverse en las situaciones que requieran un uso elevado de la lengua y un conocimiento 

de los hábitos culturales que a través de ella se manifiestan. 

 

 

 

 

 

 



Conclusió 

 

Places perfilades auxiliars /administratius amb coneixements de valencià de nivell mitjà: 

 

Ateses les circumstàncies analitzades en aquest document, queda palès que les necessitats de 

la Universitat exigeixen, pel que fa als auxiliars administratius/administratius, uns 

coneixements de valencià de nivell mitjà. I, a més, hem de concloure que aquest grau 

d’exigència de coneixements de valencià és proporcional i adequat a les funcions que realitzen 

les persones auxiliars administratius/administratius. 

 

 

 

 

 

Maties Segura i Sabater 

Àrea de Promoció Lingüística 

Servei de Llengües i Terminologia 

 

Castelló de la Plana, 26 de maig de 2003 


